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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๘/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรือ่ ง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟ อ งคดีทงั้ สอง (นายวัส ติงสมิตร ที่ ๑ และนางฉัตรสุดา
จันทรดียิ่ง ที่ ๒) ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๘๓/๒๕๖๑ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
ผูฟองคดีทั้งสองยื่นคําฟองสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๑ และเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๒ เปนผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง ขอใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจายเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนใหแกผูฟองคดีทั้งสองตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๑ วรรคสอง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ปฏิเสธการจายเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนใหแกผูฟองคดีทั้งสองโดยอาศัยเหตุผลตามบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๕๒๙/๒๕๖๑ ที่ใหเหตุผลวาประธานกรรมการที่อยู
ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปเทานัน้ ทีเ่ คยมีสทิ ธิไดรบั เงินคารับรองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน
คารับรองในตําแหนงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๔ ยังคงมีสิทธิไดรับ
คารับรองตามสิทธิเดิมทีเ่ คยมีสาํ หรับกรรมการคนอืน่ ทีอ่ ยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป เมือ่ เดิมไมเคยมีสทิ ธิไดรบั
คารับรองในการปฏิบัติหนาที่จึงยังคงไมมีสิทธิไดรับคารับรองอยูเชนเดิม ซึ่งการอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ของผูฟ อ งคดีทงั้ สองในฐานะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๐
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผูฟ อ งคดีทงั้ สองยืน่ คําโตแยงเพือ่ ขอใหศาลปกครองกลางสงเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม โดยโตแยงวาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ ขัดหรือแยงตอหลักนิตธิ รรม
และหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชดุ ปจจุบนั ไดรบั
การสรรหาและแตงตัง้ โดยชอบตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจงึ มีสทิ ธิโดยชอบธรรมทีจ่ ะดํารงตําแหนงทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้นกําหนด อีกทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังตองลาออกจาก
การดํารงตําแหนงเดิมตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗
ดวยความคาดหวังโดยสุจริตวาจะไดดํารงตําแหนงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจนครบวาระหกป
ซึ่งความคาดหวังโดยสุจริตนี้สมควรที่จะไดรับความคุมครองตามหลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะ
ของบุคคล ดังนั้น การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ใหตองพนจากตําแหนงทั้งที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงจึงขัดตอหลักนิติธรรมเปนการปฏิบัติ
ตอบุคคลทีเ่ หมือนกันในสาระสําคัญใหแตกตางกัน ขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๐ วรรคสอง และมาตรา ๖๑ ซึง่ เปนบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอืน่ ของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติผซู งึ่ อยูป ฏิบตั ิ
หนาทีต่ อไป รวมทั้งกระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชดุ ใหมซงึ่ เปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากมาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ ยอมเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีข่ ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญดวยเชนกัน
ศาลปกครองกลางเห็นวา ศาลปกครองกลางตองอาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง มาใชบงั คับแกคดีและยังไมเคยมีคาํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากอน คําโตแยงของผูฟ อ งคดี
ทั้งสองตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง จึงสงคําโตแยงดังกลาวใหศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
๒. ประเด็นพิจารณาเบือ้ งตน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือ
สงคําโตแยงนีไ้ วพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟ อ งคดีทงั้ สองเพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ซึง่ ขอเท็จจริงตามหนังสือสงคําโตแยงเปนกรณีทศี่ าลปกครองกลาง
จุจุ ลล นินิิ ิ ติติ
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จะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบังคับแกคดี เมื่อผูฟองคดีทั้งสองโตแยงพรอมดวยเหตุผลวา
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมคี าํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน กรณีจึงเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จึงมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นทีต่ อ งพิจารณาวินจิ ฉัยวาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ และวรรคสอง ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป โดยวรรคหนึ่ง
เปนบทบัญญัตวิ า ดวยอํานาจอธิปไตย และวรรคสอง เปนบทบัญญัตวิ า ดวยการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และหลักนิติธรรม สวนมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย โดยมาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไววา
ในการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ฝายนิติบัญญัติหรือองคกรที่ใช
อํานาจรัฐจะตองคํานึงถึงหลักการพืน้ ฐานสําคัญประการหนึง่ คือ หลักความไดสดั สวนพอเหมาะพอควร
แกกรณีอนั เปนหลักการสําคัญทีม่ ขี น้ึ เพือ่ ควบคุม ตรวจสอบหรือจํากัดการใชอาํ นาจรัฐ และมาตรา ๒๗
เปนบทบัญญัตริ บั รองความเสมอภาคของบุคคลโดยบัญญัตหิ ลักความเทาเทียมกันของบุคคล การเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได
สําหรับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้นและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพจิ ารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่ ซึง่ มาตรา ๖๐
เปนบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความในวรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับพนจากตําแหนงนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับแตใหยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทีแ่ ตงตัง้ ขึน้ ใหมจะเขารับหนาที”่ และวรรคสอง บัญญัตวิ า “ใหผซู งึ่ อยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปตามวรรคหนึง่
มีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นตามที่ไดรับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๓๒
โดยใหถอื วาเปนการพนจากตําแหนงเพราะลาออก โดยใหคาํ นวณระยะเวลาตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั โปรดเกลาฯ
แตงตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่”

๗๓
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิจารณาความมุง หมายของกฎหมายและบทบัญญัตมิ าตรา ๖๐ แลวเห็นไดวา หลักเกณฑเกีย่ วกับ
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
ไดแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักการปารีส และใหกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติชดุ ใหมเริม่ ตนตัง้ แตในวาระเริม่ แรกทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับเปนไป
เพือ่ ใหวตั ถุประสงคของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีบ้ รรลุผล จึงมีความจําเปนตองกําหนด
ใหประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมตองพนจากตําแหนงนับแตวันที่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ แตใหยงั คงปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวาประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ เพื่อใหองคกรคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดอยางตอเนื่อง มิใหเกิดชองวางอันสงผล
ตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ ององคกรตองหยุดชะงัก กรณีจงึ สอดคลองกับหลักความจําเปนเพือ่ ประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนสว นรวมของประเทศชาติ และไมถอื วาเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
สําหรับกรณีมาตรา ๖๐ วรรคสอง ทีผ่ ฟู อ งคดีทงั้ สองโตแยงวาทําใหไมไดรบั เงินคารับรองเหมาจาย
เปนรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น เห็นวาบทบัญญัติ
มาตรา ๓๑ วรรคสอง บัญญัตใิ หกรรมการไดรบั เงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนตามอัตราทีก่ ระทรวง
การคลังกําหนด ซึง่ ตองไมนอ ยกวาเงินประจําตําแหนงของประธานกรรมการหรือกรรมการ แลวแตกรณี
บทบัญญัตนิ มี้ คี วามมุง หมายใหประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทจี่ ะไดรบั การ
สรรหาใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสิทธิไดรับเงินคารับรอง
เหมาจายเปนรายเดือน เนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่ไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยจะมีหนาที่
และอํานาจที่แตกตางไปจากประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมหลาย
ประการ อยางไรก็ตาม ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิมมีสิทธิในการ
ไดรับประโยชนตามที่ไดรับอยูเดิมอยางไรก็ยังคงไดรับประโยชนตามเดิม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคสอง จึงเปนกรณี
ทีค่ าํ นึงถึงเหตุผล ความจําเปน และความเหมาะสมแกกรณีแลว บทบัญญัตดิ งั กลาวจึงไมขดั หรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แตอยางใด
ดังนัน้ บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงมีความเหมาะสมเปนธรรมตามหลัก
ความจําเปนและไดสดั สวนระหวางประโยชนสาธารณะหรือประโยชนสว นรวมทีจ่ ะไดรบั กับสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลที่จะตองสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตรากฎหมาย จึงไมขัดหรือแยงตอหลัก
นิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ไมเพิม่ ภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ
และไดระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดว ยแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
อีกทั้งไมขัดหรือแยงตอหลักความเสมอภาคและไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗
จุจุ ลล นินิิ ิ ติติ
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๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ และวรรคสอง ไมขดั
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๖๒
ทธศั
กราช
๙/๒๕๖๒ วันที่ ๔๑๑กันกัยายน
นยายนพุพุ
ทธศั
กราช๒๕๖๒
๒๕๖๒

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๙/๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟ อ งคดี (บริษทั โฆษิตพิพฒ
ั น จํากัด) ในคดีหมายเลขดํา
ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
บริษทั โฆษิตพิพฒ
ั น จํากัด ผูฟ อ งคดี ยืน่ ฟองสรรพสามิตพืน้ ทีน่ นทบุรี ที่ ๑ กรมสรรพสามิตที่ ๒
และรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายได ที่ ๓ เปนผูถูกฟองคดีตอศาล
ปกครองกลางวา ผูฟ อ งคดีไดมหี นังสือยืน่ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมยาสูบชนิดบุหรี่
ซิกาแรตตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผลการพิจารณาวาการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเปนการผูกขาดของรัฐตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ จึงไมสามารถอนุมตั ใิ บอนุญาตได ผูฟ อ งคดีอทุ ธรณคาํ สัง่ ดังกลาว ผูถ กู ฟอง
คดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา ผูถ กู ฟองคดีที่ ๓ มีคาํ วินจิ ฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟ อ งคดี
กลาวอางวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางไมเปนธรรม เปนการดําเนินการไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ ซึ่งหามมิใหรัฐประกอบกิจการแบบผูกขาด พระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ จึงเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีข่ ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมมสี ภาพ
ใชบงั คับตัง้ แตวนั ทีป่ ระกาศใชรฐั ธรรมนูญและการทีพ่ ระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๖๔ บัญญัตใิ หการผลิตบุหรีซ่ กิ าแรตเปนกิจการผูกขาดของรัฐเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ หากศาลปกครองกลางมีคาํ สัง่ หรือคําพิพากษาหลังวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๖๐ ผูถ กู ฟองคดีทงั้ สามก็จะยกขอกฎหมายตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ มาเปนขอตอสูกับผูฟองคดีเพิ่มเติมอีก การกระทําของผูถูกฟองคดี
ทัง้ สามจึงเปนการกระทําทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย ผูฟ อ งคดีจงึ ขอใหศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษา
หรื อ มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ของผู  ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ คํ า สั่ ง ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และขอใหสงคําโตแยงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา
วินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๕
จุจุ ลล นินิิ ิ ติติ
๗๖
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ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวมีคาํ สัง่ รับคําฟองเฉพาะกรณีผถู กู ฟองคดีที่ ๓ ทีม่ คี าํ วินจิ ฉัย
ใหยกอุทธรณของผูฟ อ งคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย สวนกรณีทผี่ ฟู อ งคดีขอใหศาลปกครองกลาง
สงคําโตแยงของผูฟองคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๕ นั้น ศาลปกครองกลางเห็นวาแมพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ จะบัญญัตใิ หยกเลิกพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แลว
แตการทีผ่ ถู กู ฟองคดีที่ ๒ มีคาํ สัง่ ไมอนุมตั ใิ บอนุญาตใหแกผฟู อ งคดี และผูถ กู ฟองคดีที่ ๓ มีคาํ วินจิ ฉัย
ยกอุทธรณของผูฟองคดี เปนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึง่ เปนกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับอยูใ นขณะนัน้ แมตอ มาพระราชบัญญัตดิ งั กลาว
จะถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ ภายหลังจาก
ที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีนี้แลวก็ตาม แตเมื่อการพิจารณาของฝายปกครองเกี่ยวกับคําขอรับ
ใบอนุญาตของผูฟ อ งคดีตามพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดดาํ เนินการเสร็จสิน้ ไปแลว
กอนที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชบังคับ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงยังมีผลใชบังคับอยู โดยมิไดสิ้นผลไปเพราะเหตุที่
กฎหมายดังกลาวถูกยกเลิกไปแตอยางใด กรณีความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีอันเนื่อง
มาจากคําสัง่ ทางปกครองทีเ่ ปนเหตุแหงการฟองคดีนจี้ งึ ยังไมหมดสิน้ ไป และโดยทีก่ ารพิจารณา
ความชอบดวยกฎหมายของคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะตองพิจารณาตาม
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นขณะทีเ่ กิดเหตุขอ พิพาท ดังนัน้ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ที่ตองนํามาใชบังคับแกคดีนี้ คือ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
สําหรับกรณีทผี่ ฟู อ งคดีโตแยงวาพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ นัน้ เห็นวาในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชัน้ ตน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชแลวเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
โดยมาตรา ๑๖๔ บัญญัตใิ หการผลิตบุหรีซ่ กิ าแรตเปนกิจการผูกขาดของรัฐเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลปกครองกลางตองใชบงั คับ
แกคดีนแี้ ละถูกยกเลิกไปแลว พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ จึงอาจมี
ผลกระทบตอผูฟองคดี และศาลปกครองกลางอาจนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชเพื่อประกอบ
การวินิจฉัย เมื่อผูฟองคดีโตแยงวาพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕
เนื่องจากขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตดิ งั กลาว จึงสงคําโตแยงดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบือ้ งตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับหนังสือ
สงคําโตแยงนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง หรือไม
พ.ย. -- ธ.ค.
ธ.ค. ๖๒
๖๒
พ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
๗๗
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๖๒
นยายนพุพุ
ทธศั
กราช๒๕๖๒
๒๕๖๒
๘/๒๕๖๒ วันที่ ๔๑๑กันกัยายน
ทธศั
กราช

พิจารณาแลวเห็นวาพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ หรือไม
ซึง่ ศาลปกครองกลางจะนําบทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวมาใชบงั คับแกคดี เมือ่ ผูฟ อ งคดีโตแยง
พรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และยังไมมี
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ ากอน กรณีจงึ เปนไปตามหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณา
และการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๑) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาํ สัง่ รับไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย
และเมือ่ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัตใิ หยกเลิกพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ซึง่ พระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๖ มีหลักการ
ทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงวินจิ ฉัยเฉพาะพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ สําหรับทีผ่ ฟู อ งคดี
โตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ นั้น เห็นวา
ประเด็ น แห ง คดี ต ามคํ า โต แ ย ง เกี่ย วข อ งกั บ เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๔๐ ดวย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ บัญญัติให
การผลิตบุหรีซ่ กิ าแรตเปนกิจการผูกขาดของรัฐ มีความมุง หมายควบคุมการผลิตบุหรีแ่ ละควบคุม
การบริโภคยาสูบของประเทศ เนื่องจากบุหรี่ถือเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน จําเปนตองควบคุมปริมาณการผลิต กระบวนการผลิตและจําหนายยาสูบใหได
คุณภาพและมาตรฐาน มิใหกระทบตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งดําเนินการโดยการยาสูบแหง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการควบคุม
ดูแลของรัฐ สามารถปรับนโยบายใหตอบสนองกับนโยบายของรัฐไดงายกวากิจการที่ดําเนินการ
โดยเอกชน หากปลอยใหเอกชนผลิตบุหรี่ซิกาแรตโดยเสรียอมมีผลใหปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
และมีราคาถูกลง เพราะการดําเนินการของเอกชนยอมหวังการแสวงหากําไร ซึง่ กําไรนัน้ ก็มาจาก
การบริโภคของประชาชน ทําใหอัตราสวนผูสูบบุหรี่ก็จะสูงขึ้น ยากตอการควบคุม โดยเฉพาะ
เยาวชนสามารถเข า ถึ ง และหาซื้ อ ได โ ดยง า ยอั น จะส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพและพลานามั ย
ของประชาชน รัฐจะตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเปนเงินจํานวนมากในแตละป ซึ่งขัด
กับนโยบายของภาครัฐที่ตองการใหประชาชนลดการบริโภคยาสูบ ดังจะเห็นไดจากการริเริ่ม
ตราพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตคิ มุ ครองสุขภาพของ
ผูไ มสบู บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนมาถึงพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปจจุบนั
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และยกระดับการคุมครองสุขภาพอนามัยของ
จุจุ ลล นินิิ ิ ติติ
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ถือเปนหนาที่ของรัฐ
ทีต่ อ งรับผิดชอบตอปญหาสุขภาพของประชาชนอันเกิดจากการบริโภคสินคาดังกลาว โดยสอดคลอง
กับกรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบที่ประเทศไทยเปนภาคี
เจตนารมณของบทบัญญัตดิ งั กลาวจึงเปนไปเพือ่ การคุม ครองผูบ ริโภคและเพือ่ คุม ครองสุขภาพ
ของประชาชน ถือเปนประโยชนมหาชนหรือประโยชนสาธารณะทีร่ ฐั สามารถตรากฎหมายขึน้
จํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลในการประกอบอาชีพผลิตและจําหนายบุหรีซ่ กิ าแรต
ไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบกับเมื่อชั่งนํ้าหนักระหวาง
หลักประกันเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญใหการรับรองและคุม ครองไวกบั ประโยชนของรัฐ
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของกฎหมายฉบับนีแ้ ลว เห็นไดวา รัฐมีความจําเปนตองเขาไปดําเนินการ
ผลิตบุหรีซ่ กิ าแรตแตเพียงผูเ ดียว แมจะเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล
แตก็เปนไปเทาที่จําเปนเพื่อคุมครองผูบริโภคและสุขภาพของประชาชนอันเปนประโยชน
สาธารณะที่สําคัญยิ่ง ทั้งบทบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ไมขัดตอหลักนิติธรรม
ไมไดจํากัดเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมไดกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของบุคคลแตอยางใด ดังนัน้ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ จึงไมขดั
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐
ประเด็นที่สอง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ที่บัญญัติ
ใหการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเปนกิจการผูกขาดของรัฐ ถือวารัฐเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ อันเปน
ภารกิจของรัฐในฐานะผูควบคุมเศรษฐกิจที่อาศัยอํานาจสาธารณะหรืออํานาจมหาชนสั่งการและ
บังคับใหเกิดผล มีความมุงหมายควบคุมการผลิตบุหรี่และควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศ
เนื่องจากบุหรี่ถือเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน จําเปนตอง
ควบคุมปริมาณการผลิต กระบวนการผลิตและจําหนายยาสูบใหไดคุณภาพและมาตรฐาน มิให
กระทบตอสุขภาพของประชาชนมิไดเปนกรณีที่รัฐไมเปดโอกาสใหประชาชนไดรับประโยชน
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรต ไมถือเปนการผูกขาด
ทางเศรษฐกิจทีไ่ มเปนธรรม และไมถอื เปนกรณีทรี่ ฐั ประกอบกิจการทีม่ ลี กั ษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชน เนือ่ งจากเปนกรณีทรี่ ฐั มีความจําเปนเพือ่ ประโยชนในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และรักษาผลประโยชนสว นรวม ดังนัน้ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๔ ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๗๕
๗๙
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